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Biłgorajski Pieróg najlepszy 
w województwie

Dnia 6 sierpnia 2006r. w Muzeum Wsi Lubelskiej 
odbył się Finał Wojewódzki Konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo”. W imieniu producentów 
Pieroga Biłgorajskiego do konkursu przystąpiło 
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju wraz z Zagrodą 
„Roztocze” z Obszy Państwa Zofii i Henryka
Kaproń, która jako jedyna zgłosiła się do 
uczestnictwa w konkursie. Oprócz pieroga 
Zagroda „Roztocze”  prezentowała „Wigilijne 
gołąbki z kaszą gryczaną” oraz nalewkę „Obszyk”. 
W wyniku w/w konkursu Pieróg Biłgorajski 
otrzymał nominacje do „Perły 2006” – Krajowego 
Finału Konkursu, który odbędzie się w Poznaniu 
w czasie trwania Targów Polagra – Farm, w dniach 
12 – 15 października. Oprócz pieroga nominację 

otrzymał Pan Marian Burek – PPHU Marysin za 
„Szynkę puławską”. W konkursie 65 wystawców 
prezentowało 100 potraw, z terenu Powiatu 
Biłgorajskiego startował jeszcze jeden producent, 
Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Pana 
Mariana Pintala z Biszczy, który do konkursu 
zgłosił „Miód gryczany”.

Marszałek Edward Wojtas smakuje naszego pieroga

Cudze chwalicie swego 
nie znacie…

Jest wiele zakątków na świecie uznawanych za 
cuda natury i reklamowanych w przewodnikach 
turystycznych, które zachęcają do ich zwiedzenia. 
Nasz region jest równie piękny, posiada wiele 
zabytków kultury, osobliwy urok krajobrazowy, 
jest źródłem natchnienia dla rodzimych artystów. 
Biłgoraj to miejsce nie powtarzalne. Jednak często 
się zdarza, że wiedza o ,,naszej małej ojczyźnie” 
jest zbyt skromna. Szczególnie młody człowiek jest 

wrażliwy na piękno otoczenia, dlatego powinien 
uczyć się kochać to, co jest mu szczególnie bliskie. 
Ukazanie młodzieży tego, co w ich regionie 
jest piękne, ciekawe, godne zainteresowania, 
to najprostszy sposób pozwalający rozbudzić 
więź z regionem, jego tradycjami, wzbudzić 
przywiązanie i miłość do ziemi rodzinnej. 
Pierwszym krokiem do realizacji powyższego 
założenia jest prezentacja bogatej oferty 
przewodników turystycznych. Zawierają one dużo 
ciekawego materiału, malowniczą faunę, historię, 
ofertę gospodarczą i kulturalną, a profesjonalne 
fotografie czynią lekturę bardziej interesującą.
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Staraniem starostwa ostatniej kadencji ukazały 
się:

– „Przewodnik Krajoznawczy po Biłgoraju”,

– album ,,Pomniki przyrody Powiatu Biłgoraj-
skiego”,

– „Turystyka szansą rozwoju Powiatu Biłgoraj-
skiego”,

– mapa turystyczno-krajoznawcza ,,Powiat Bił-
gorajski na skraju Roztocza i Puszczy Solskiej”,

– ,,Bogactwo przyrody i dziedzictwo kultury 
w pracach laureatów Konkursu Krajoznawcze-
go Poznajemy Ojcowiznę”,

– album ,,Kapliczki i krzyże przydrożne w krajo-
brazie Powiatu Biłgorajskiego”,

– album ,,Powiat Biłgorajski – Skarby kultury 
i przyrody”,

–  przewodnik ,,Ścieżki edukacyjne na szlakach 
turystycznych powiatu biłgorajskiego”,

– przewodnik ,,Pomnikowe drzewa Powiatu Bił-
gorajskiego,

– album ,,Pejzaże Powiatu Biłgorajskiego – uroki 
rzek”,

– gorąco polecamy również Kurier Starostwa 
Powiatowego oraz film ,,Powiat Biłgorajski na
skraju Roztocza i Puszczy Solskiej” ukazujący 
walory krajoznawcze, przeszłość historyczną, 
zabytki architektury Powiatu Biłgorajskiego,

– „Z dziejów Sanktuarium Św. Marii Magdaleny 
w Puszczy Solskiej”,

– obecnie w opracowaniu jest album „Osobliwo-
ści przyrody w krajobrazach Powiatu Biłgoraj-
skiego”, przewodnik „Spotkania z przyrodą na 
szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej”.

Wszystkie wydawnictwa można nabyć w Powiato-
wym Ośrodku Informacji  Turystycznej, ul. Kościusz-
ki 41/ 43, tel. 084 688 00 00 utworzonym przez Staro-
stwo i prowadzonym przez jednostkę starostwa.

Wakacyjne remonty szkół
W ośmiu zespołach szkół i trzech placówkach  
prowadzonych przez Powiat Biłgorajski przepro-
wadzono w okresie wakacji remonty bieżące, za-
lecane przez straż i SANEPiD oraz wynikające ze 
względów bezpieczeństwa.

1. REMONTY BIEŻĄCE

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących w Biłgoraju.
Dokonano adaptacji /wymiana instalacji, drzwi, 
ułożenie terakoty, podział pomieszczeń warsz-
tatowych/ 3 sal w warsztatach szkolnych na pra-
cownie dydaktyczne. Adaptowano 3 sale działu 

mechanicznego na pomieszczenia do zajęć prak-
tycznych/wymiana instalacji, terakota, wymiana 
drzwi. Wydzielono z hali warsztatowej pomiesz-
czenie kontroli technicznej, wymieniono 19 okien 
w pomieszczeniach warsztatów szkolnych, po-
malowano wszystkie pomieszczenia szkolne oraz 
wyłożono terakotą schody wejściowe do szkoły. 
Wartość remontów bieżących – 21.635,09

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształ-
cących w Biłgoraju
Wykonano malowanie emulsyjne i olejne: małej 
hali sportowej, korytarzy w budynku szkoły, kory-
tarza  I piętra internatu, sal lekcyjnych w budynku 
szkoły i IV piętra internatu, zaadaptowanego na 
pomieszczenia lekcyjne, łazienek uczniowskich 

Remont CKP w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej
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w szkole adaptowano również jedną salę lekcyj-
ną na  kolejną pracownię komputerową. Koszt 
materiałów zakupionych do remontów wyniósł 
19 500 zł prace remontowe wykonali pracownicy 
szkoły.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 
w Biłgoraju
Najpilniejszymi pracami remontowymi w obiek-
tach tej szkoły były remonty dachów budynków 
sali gimnastycznej, internatu i warsztatów szkol-
nych. Ponadto wykonano: malowanie części sal 
lekcyjnych  w szkole, naprawy sprzętu szkolne-
go, ułożono podłogi i wymalowano pomiesz-
czenia administracyjno-biurowe w szkole, na-
prawiono schody zewnętrzne przy szkole, zmo-
dernizowano wejście do pomieszczeń CKP, wy-
remontowano także dwie łazienki uczniowskie 
w warsztatach szkolnych. Wartość wykonanych 

prac – 21189 zł

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
Wykonano: remont dachów na budynku interna-
tu, naprawę instalacji elektrycznej i rozdzielni w 
budynku internatu, izolację przeciwwilgociową 
fundamentów budynku siłowni, odwodnienie 
budynku sali gimnastycznej, malowanie pomiesz-
czeń budynku szkoły, malowanie wewnętrzne 
internatu, naprawę ogrodzenia przy internacie 
przeglądy techniczne: budowlane, gazowe i ko-
minowe. Łącznie wartość remontów bieżących w 
tej szkole wyniosła 51 936 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju
W okresie wakacji wykonano: malowanie 6 sal 
lekcyjnych, remont pomieszczeń szatni, wymie-
niono 60 lamp oświetleniowych w salach lek-
cyjnych, malowanie klatki schodowej, naprawę 
kociołków warzelnych, malowanie łazienek i sal 
mieszkalnych w internacie szkoły. Wartość re-
montów – 22 618, 72 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Turobinie
Wykonano: malowanie części pomieszczeń bu-
dynku liceum i dwóch pracowni w szkole rol-
niczej, remont łazienek,  naprawę dachów nad 
częścią budynku liceum, wymieniono instalację 
elektryczną w klasopracowni szkoły rolniczej 
adaptowanej na pracownię języka angielskiego, 
wykonano podłogi z gresu w dwóch pracowniach 
liceum. Wartość remontów 8 947,68 zł.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Rożańcu
W okresie wakacji wykonano: remont klasopra-
cowni i łazienek, remont sal dydaktycznych i ko-
rytarza, remont warsztatów szkolnych, remont po-
mieszczeń biurowych w szkole, wymianę skrzydeł 
drzwiowych w części budynków szkoły i internatu, 
wymianę okien w klasopracowniach w budynku 
szkoły i w świetlicy socjoterapeutycznej.
Wartość remontów wynosi  27 300, 68

Zespół Szkół Ekonomicznych
 Nie prowadzono prac remontowych w szkole. 
Niezbędna jest wymiana pieca c.o. dla zapewnie-
nia wystarczającej ilości ciepłą w budynku szkoły. 
Była to jedyna szkoła z prowadzonych przez Po-
wiat, w której ze względu na niskie temperatury 
podczas styczniowej fali mrozów konieczne było 
zawieszenie zajęć lekcyjnych.

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
Korzysta z pomieszczeń wynajmowanych od 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju. 
W okresie wakacji  spółdzielnia wymieniła okna 
w części pomieszczeń zajmowanych przez MDK, 
co znacznie poprawi warunki pracy tej placówki 
w okresie zimowym.

Remont małej sali gimnastycznej z WZZiO w Biłgoraju

Remont siłowni w ZSZiO w Biłgoraju
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Biłgoraju
W okresie wakacji nie prowadzono w tej pla-
cówce remontów. Oddane pod koniec 2005 r. 
pomieszczenia nie wymagają jeszcze remontów. 
Niezbędne w tej placówce będzie przeprowadze-
nie remontu kolektora sanitarnego. Ogółem war-
tość remontów bieżących wynosi 173 127, 16 zł

2. REMONTY ZALECANE PRZEZ STRAŻ POŻARNĄ 
I SANEPID
Najpoważniejszym remontem w tej grupie zadań 
był remont 9 sal sypialnych w skrzydle „D” in-
ternatu Zespołu szkół Leśnych. Jego wartość wy-
niosła 71714,83 zł. Kolejne zalecenia dotyczyły: 
wykonania systemu oddymiania i zamontowania 
drzwi przeciwpożarowych w internacie Zespołu 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Bił-
goraju. Wartość tych prac wynosi 18 950 zł. Re-
montu ciągów prysznicowych w krytej pływalni 
w Biłgoraju. Wartość remontu ok. 20.000 zł. War-
tość remontów zalecanych przez służby i inspek-
cje wynosi 110 664,83 zł

3. REMONTY WYNIKAJĄCE ZE WZGLĘDÓW BEZPIE-
CZEŃSTWA
Podczas przeglądu konstrukcji obiektu krytej 
pływalni w Biłgoraju w m-cu maju stwierdzono 
znaczną korozję elementów nośnych dachu pły-
walni. Zaszła konieczność wzmocnienia płatwi, 
na których ułożone są płyty korytkowe stanowią-
ce konstrukcję dachu. Niezbędne przy tej czyn-
ności okazało się malowanie antykorozyjne sufi-

tu i konstrukcji stalowej dachu pływalni. Wartość 
kosztorysowa robót wynosi 39 338,80 zł. Z uwagi 
na konieczność dysponowania sprzętem do robót 
na wysokości i stosunkowo niewielką wartością 
prac szkoła miała kłopoty ze znalezieniem wy-
konawcy. Stąd opóźnienie w zakończeniu prac 
remontowych na basenie. Planuje się uruchomie-
nie obiektu po remoncie 2 października br.

Największym zadaniem modernizacyjnym jest 
adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni wę-
glowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących na salę gimnastyczną i siłownię. 
Prace modernizacyjne dobiegają końca Wartość 
prac wynosi 204 687 zł.
Ponadto w br. zaadaptowano: 3 pomieszczenia 
warsztatowe na pracownie w Regionalnym Cen-
trum Edukacji Zawodowej, pomieszczenia po by-
łej kotłowni węglowej w Zespole Szkół Budowla-
nych i Ogólnokształcących w Biłgoraju na 2 pra-
cownie nauki zawodu i egzaminów zewnętrznych. 
Po przegrodzeniu obiektu stropem w jego górnej 
części zlokalizowane zostaną dwa pomieszczenia 
do zajęć z wychowania fizycznego.

Rozpoczęła się realizacji inwestycji termooder-
nizacyjnej budynku „B” Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Biłgoraju. Umowny termin za-
kończenia prac 31.10.2006r. Koszt inwestycji po 
przetargu 429 199 zł. Zarząd Powiatu przyznał 
w m-cu wrześniu dodatkowe środki /34 000/ na 
dokończenie ocieplenia budynku /ściany połu-
dniowa i wschodnia/. Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Biłgoraju. Ogłoszony jest prze-
targ na realizację inwestycji.

Remont krytej pływalni


